Спеціальні пропозиції від
мережі Бош Авто Сервіс

Bosch Car Service Racing.
Нова унікальна гра.
Завантажити безкоштовно!

Bosch Car Service Racing – нова унікальна
гра від найбільшого в світі виробника
автомобільного устаткування і лідера
післягарантійного обслуговування, компанії
Bosch.

Бош Авто Сервіс — це повний спектр сервісного обслуговування з використанням сучасних технологій від Bosch для автомобілів усіх марок.
Бош Авто Сервіс — це завжди кваліфікована діагностика та ремонт сучасних бензинових
і дизельних систем впорскування та запалювання, електрообладнання та електроніки,
систем комфорту (паркпілоти, кондиціонери, круїз-контроль тощо), ходової частини
едення планового ТО професійно та без зайвих
автомобіля (ABS, ESP), а також проведення
часових витрат.
ю
Все, що потрібно вашому автомобілю
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Мережа універсальних станцій Бош Сервіс в Україні
Ремонт і обслуговування всіх марок автомобілів.
Ми робимо все для вашого автомобіля, довірте його
професіоналам мережі Бош Сервіс.
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Мережа Бош Авто Сервіс традиційно орієнтована на надання якісного європейського сервісу. Найсучасніше обладнання та високий рівень технічної підготовки персоналу, поряд з грамотною ціновою політикою роблять СТО мережі Бош Авто Сервіс
оптимальним вибором для обслуговування і ремонту післягарантійних автомобілів.
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* – Авторизовані станції – 108
** – Станції, що знаходятся на етапі відкриття

Кандидати в мережу Bosch Service**
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НОВІ ЩІТКИ
СКЛООЧИСНИКА:
впевнений рух без ризику для життя +
економія на подушках безпеки
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ГАЛЬМІВНА
СИСТЕМА BOSCH
ДЛЯ ВАШОГО АВТО.
Головне — вчасно зупинитися!

Цифри, що вражають.

Гальмівні диски та колодки покликані максимально скороти-

Кожний склоочисник Bosch за термін експлуатації:

ти гальмівний шлях. Від їхнього стану залежить безпека руху.

• очищує поверхню, що за площею дорівнює 60 футболь-

Адже гальма постійно зазнають екстремальних навантажень:

ним полям;
• здійснює більше 500 тис. робочих тактів;
• “проходить” відстань близько 800 км.
Основний завод з виробництва склоочисників Bosch розташований у м. Тінен (Бельгія). Там щоденно виробляють понад
350 тис. Склоочисників
Безкаркасні щітки склоочисника Bosch Aerotwin мають

ДИХАЙТЕ НА ЗДОРОВ’Я

ЗАВЖДИ
ЗАПАЛЬНИЙ РУХ

Стандартні фільтри салону затримують до 100% шкідливих речовин, таких як пилок, пил та мікроорганізми.

Більше 111 років досвіду виробництва свічок запалювання

Фільтри салону з активованим
вугіллям затримують також запахи,
вихлопні гази і озон
Фільтруючий шар

Мікроструктура
фільтра с пилом

Активоване Підтримуючий
вугілля
шар

під час гальмування до повної зупинки зусилля багаторазово

Якщо у салоні автомобіля запотівають вікна, повітря стає важ-

перевищує потужність двигуна і температура між колодкою та

ким, а від вологи з`являється цвіль – прийшов час терміново

диском сягає 750 °С і більше. Гальмівні системи Bosch ідеаль-

обслужити систему кондиціювання. Особливо це важливо для

но пристосовані до виконання своїх функцій та максимально

водія та пасажирів, які страждають на алергію. Адже фільтр

ефективні.

бере на себе частину очисних функцій ваших легенів.
Після зимового користування автомобілем із зачиненими вікнами, навесні слід перевірити й замінити фільтр салону.

спеціально розроблений пружинний елемент з матеріалу

Однією з ознак необхідності заміни є тривала реакція системи

Evodium, який повторює вигини лобового скла. Це забез-

кондиціювання на включення: температура в салоні починає

печує рівномірне притискання щітки до поверхні і покращує

знижуватися повільно. Несвоєчасна заміна фільтру загрожує

очищення, а аеродинамічна конструкція Aerotwin утримує

дискомфортом у салоні, надмірними витратами палива через

щітки біля скла, навіть якщо авто рухається дуже швидко.

збільшений час роботи кондиціонера та передчасним зношу-

Стійка до зношування гума та рівномірний розподіл тиску по

ванням його компресора.

поверхні скла подовжує термін служби цих деталей.

Ноу-хау повітряних фільтрів Bosch полягає у бактерицидному

Всі щітки склоочисника Bosch Aerotwin і Twin виготовлені

шарі з активованим вугіллям, нанесеним на класичний пи-

з двокомпонентної синтетичної гуми. Тверда нижня частина

ловий паперовий фільтр. Він робить повітря у салоні більш

з подвійним мікрокантоном ретельно очищує скло, а гнучка і

«корисним», бо ефективно очищає його не тільки від твердих

м’яка гума верхньої частини очищувального елементу та тон-

часток, а й від шкідливих газів та квіткового пилку.

кошарове графітове покриття забезпечує рівномірний і безшумний хід.

• Свічки для різних сфер застосування (легкові автомобілі,
комерційний транспорт, мотоцикли, мопеди, снігоходи,
водна, сільськогосподарська, будівельна та садова техніка)
• 5 власних сучасних заводів з єдиними стандартами якості
(Німеччина, Росія, Китай, Індія, Бразилія)
• Використання інноваційних сплавів і технологій (безперервне лазерне зварювання 360°, профільований боковий електрод, сплави з ітрієм, платиною, іридієм, 1-4
бокових електрода) .
• Поставки для первинної комплектації автомобілів (BMW,
Audi, Mercedes-Benz, Skoda, VW, Ford, Citroen, Renault та ін.)
• Широка програма для японських, корейських, китайських автомобілів (Hyundai, Mazda Toyota, Kia, Mitsubishi, Honda і ін )
• Розробки і співпраця з гоночними командами (DTM, 24 - годинна серія Le Mans, Indy Racing League, V8 Supercar та ін.)
• Свічки, ідеально відповідають вимогам газових двигунів
(CNG, LPG

Комплект свічок запалювання Bosch:
для Ford Focus I 1.6i,
2001-2005 р.в. –

173,72

для Toyota Corolla 1.6,
з 2006 р. –

533,72

для Chevrolet Aveo
1.5i, з 2003 р. –

133,92
Гарантія на запасні частини
12 місяців
* Рекомендована роздрібна ціна, грн. з ПДВ.

Все, що потрібно вашому автомобілю
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Пропозиції на запасні частини Bosch

Пропозиції на запасні частини Bosch

BMW X5, 3.0, з 2007 р.в.

HYUNDAI GETZ, 1.4, 2005 -2009 р.в.

Фільтр
мастильний

Колодки
гальмівні, задні

Комплект щіток
склоочищувача
Aerotwin

208,82*

704,15*

462,22*

Фільтр
мастильний

FORD FOCUS 1.6i, з 2004 р.в.

Фільтр
мастильний

Фільтр салону

* Рекомендована роздрібна ціна, грн. з ПДВ.

23

64, *

Комплект свічок
запалювання
Bosch

141,48*

Фільтр салону

177,84*

Повітряний
фільтр двигуна

125,63*

Гальмівні
колодки
дискові,
передні

438,45*

Комплект свічок
запалювання
Bosch

139,20*

Фільтр салону

157,61*

Повітряний
фільтр двигуна

83,33*

PEUGEOT 206, 1.4i, 2000 - 2009 р.в.

Комплект свічок
запалювання
Bosch

173,72*

Комплект щіток
склоочищувача
Aerotwin

438,87*

Повітряний
фільтр двигуна

199,35*

Гальмівні
колодки
барабанні, задні

530,41*

93,09*
161,99*

Фільтр паливний

157,04*
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Пропозиції на запасні частини Bosch

Пропозиції на запасні частини Bosch

MERCEDES-BENZ E 280, 3.0, 2005 - 2009 р.в.

Гальмівні
колодки
дискові,
задні

RENAULT LOGAN, 1.6, з 2005 р.в.

Комплект свічок
запалювання
Platinum Iridium

Фільтр салону
вугільний

456, *

Комплект свічок
запалювання
Bosch

139,20*

303,33*

Фільтр паливний

91,11*

Комплект свічок
запалювання
Bosch

250,72*

Комплект щіток
склоочищувача
Aerotwin

403,64*

12

Гальмівні
колодки
дискові,
передні

641,19*

SKODA OCTAVIA, 1.8 TSI, з 2008 р.в.

Гальмівні
колодки
дискові,
передні

* Рекомендована роздрібна ціна, грн. з ПДВ.

282,39*

VOLKSWAGEN POLO, 1.6 Sedan, з 2010 р.в.

590,40*

Фільтр салону

132,43*

Повітряний
фільтр двигуна

159,59*

Гальмівні
колодки
дискові,
задні

324,84*

Повітряний
фільтр двигуна

238,82 *
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Дихати або не дихати – ось у чому питання!
У вас немає алергії і ви не боїтеся підхопити «хвороба легіонерів» – у вас відмінний імунітет! Вас не турбують запітнілі влітку вікна в салоні авто? – У вас сталеві нерви! Ні нерви, ні імунітет можна не випробовувати, якщо своєчасно замінити фільтр салону
і почистити випарник кондиціонера в салоні вашого авто. А якщо ви готуєтесь подорожувати в літній час на далекі відстані, та
ще разом зі своєю сім’єю, чистка системи кондиціонування – це must have, тобто питання, яке не підлягає обговоренню.

Стандартні фільтри салону
затримують до 100% шкідливих
речовин, таких як пилок, пил та
мікроорганізми.

Фільтруючий
шар

Крок 1 - Фільтрація
Салонні фільтри Bosch з антибактерицидним шаром активованого вугілля, нанесеного на класичний пиловий паперовий фільтр,
ефективно очищають повітря не тільки від твердих частинок, а й
від шкідливих газів, а також від квіткового пилку, захищаючи водія і пасажирів салону від алергії і застуд.
Згідно з дослідженнями ВООЗ (Всесвітньої організації охорони
здоров’я), 2 години перебування в авто з температурою вище
25°С знижують здатність адекватно сприймати ситуацію і приймати рішення на 20%, що відповідає вмісту алкоголю в крові
0,5 проміле.
Іншими словами, якщо дерева - це легені Землі, то салонний
фільтр - це легені вашого автомобіля. І від того, наскільки добре
працюють вони, залежить здоров’я і комфорт вас і ваших пасажирів.
Крім того, своєчасна заміна фільтра - це ще й спосіб підвищити
продуктивність системи кондиціонування і знизити витрату палива разом з підвищенням рівня комфорту в автомобілі.
Коли потрібно змінювати фільтр? - Як тільки ви помітили найменший неприємний запах в салоні або система кондиціонування почала охолоджувати повітря дещо повільніше, ніж зазвичай.

Крок 2 - Кондиціонування
Обслуговування системи кондиціонування авто включає діагностику, проведення антибактеріальної обробки і заправку
холодоагенту. Вартість комплексу послуг по діагностиці та заправці на СТО Bosch Service складе близько 350-380 грн., а антибактеріальна обробка обійдеться вам в 250-350 грн. і займе
не більше 3 годин. Але це, повірте, інвестиція не тільки в

Активоване
вугілля

Підтримуючий
шар

«здоров’я» вашого автомобіля, але і в ваше здоров’я і
здоров’я ваших близьких.
Будьте здорові з Bosch!
Своєчасна заміна салонного фільтра:
•

Дозволяє повноцінно використовувати систему кондиціонування т.як при чистому фільтрі повітря швидше проходить
через систему і відповідно швидше дозволяє охолодити салон.

•

Дозволяє знизити витрати палива т.як салон охолоджується
швидше і немає необхідності включати компресор частіше
або на повну потужність.

•

Дозволяє продовжити термін служби компресора кондиціонера т.як компресор не працює часто і на повну потужність, і
відповідно менше і довше зношується.

•

Новий автомобіль Volkswagen Passat
укомплектований основними технологічними
досягненнями Bosch.
Запчастини Bosch в первинній комплектації автомобіля
Volkswagen Passat
• Синхронний
генератор
змінного струму
• Система впорскування дизельного палива із загальним нагнітальним трубопроводом (Common Rail)
• Система розпізнавання втоми водія
• Система прямого впорскування бензину
• Кисневі датчики
• Свічки передпускового підігріву з закритим нагрівачем
для дизельних двигунів
• Свічки запалювання
• Стартер
• Система приводу склоочисників
• Додаткові компоненти

Фільтри салону з активованим
вугіллям затримують також
запахи, вихлопні гази і озон.

Мікроструктура
фільтра з пилом

Новини Automotive Aftermarket

Салонний фільтр із шаром активованого вугілля дозволяє істотно знизити ризик алергічних захворювань.

Володимир Закревський
технічний спеціаліст
Бош Сервіс

бензинових
моделей
VW Passat об’ємом TSI 1.8 л.
(118 кВт) і TSI 2.0 л (155 кВт),
компанія Volkswagen вибрала
свічки запалювання Double
platinum від Bosch. Свічки запалювання Double platinum
витримують значні робочі навантаження протягом десятків тисяч кілометрів, забезпечують надійне і безвідмовне
запалювання в будь-яких дорожніх умовах. Середнє споживання палива в автомобілі
VW Passat TSI 1.8 л. потужністю 118 кВт в комбінованому
циклі складає 6,9 літрів на
100 км. (рівень викиду CO2:
160 г/км); для TSI 2.0 л. потужнішого на 37 кВт – 7,2 літра (рівень викиду CO2:
169 г/км)

Свічки запалювання Double
platinum («подвійна платина» – платиною покриваються як боковий, так і центральний електроди) – виняткова надійність.
Одна з особливостей конструкції сучасних двигунів –
свічки запалювання з високими експлуатаційними характеристиками.
Для
двох

Сиcтема Старт-Стоп з функцією руху
за інерцією.
Нова система Bosch економить
10% палива за рахунок зупинки двигуна під час руху за
інерцією
• Нульові викиди і безшумний
рух за інерцією протягом
30% шляху
• Може встановлюватися на
двигун внутрішнього згоряння будь-якого типу
• Економічна система скорочує викиди CO2 в реальних
дорожніх умовах
• Д-р Рольф Буландер: «Інерційна система Стар-Стоп з часом
стане такою ж невід’ємною
частиною більшості автомобілів, як і кондиціонер»
Система Старт-Стоп з новою
функцією руху за інерцією від
Bosch дозволяє водіям автомобілів більшу частину поїздки рухатися в безшумному режимі з
нульовими викидами. Інноваційна технологія зупиняє роботу
двигуна під час руху, запобігаючи витрачанню палива. Відключення відбувається кожного
разу, коли автомобіль може рухатися по інерції, наприклад, на
невеликому спуску. Для повторного запуску водієві достатньо
натиснути на педаль газу або
гальма.
Інноваційність системи полягає у
використанні сучасного про-

грамного забезпечення, здатного ефективно аналізувати дані,
що надходять з датчиків. На додаток до цього, в ній використовується новий стартер підвищеної надійності, розрахований на
багаторазовий і швидкий запуск
двигуна. Система не вимагає великого числа додаткових компонентів для установки, за рахунок
чого її можна легко інтегрувати в
будь-який існуючий автомобіль.
Оцінити переваги застосування
нової технології зможуть автовласники усього світу, незалежно від того, водять вони дизельні
автомобілі в Європі, бензинові в
Північній Америці чи машини на
газовому двигуні в Азії.
Важливе значення відіграє і турбота про довкілля. Адже менше
споживання палива передбачає
зниження викидів CO2.
У реальних дорожніх умовах гібрид з підключеною системою
Старт-Стоп з функцією руху за
інерцією може скоротити витрату
ще на 10%, тобто сумарно на 25%.

Захоплюючі технології в кожній без виключення
деталі – в новому автомобілі Ford Focus III.

Bosch разом з партнерами працює
над розвитком електромобілів

Запчастини Bosch в
первинній комплектації
автомобіля Ford Focus III
• Блок контролю подушок
безпеки
• Cистема впорскування бензину
• Склоочисна система лобового і заднього скла
• Кисневі датчики
• Система повітряного охолодження двигуна
• Навігаційна система
• Датчик дощу
• Свічки запалювання

Спільна передача даних і електроструму для
підвищення ефективності АКБ

Склоочисники Bosch – ідеальний помічник у дощову
погоду
Автомобіль Ford Focus III
укомплектований
склоочисною системою лобового і заднього скла від компанії
Bosch. Оптимальне очищення
лобового скла забезпечується
системою зворотного ходу з
двома безкаркасними щітками склоочисників (725 мм
кожна), а пластикова щітка
Bosch довжиною 300 мм забезпечує гарну видимість через заднє скло.В автомобілі
Ford Focus III робота двигуна
«Duratec» Ti -VCT об’ємом 1,6
л (77 або 92 кВ), а також версії з гнучким вибором палива

(88 кВт), розробленої для роботи на екологічно безпечному біоетанолі, забезпечується
свічками запалювання Bosch.
Ці свічки запалювання мають
важливе значення для експлуатаційних характеристик двигуна* Ford FocusIII і допомагають економити витрати палива, зменшуючи при цьому
викиди CO2.* Наприклад, Ford
Focus III з бензиновим двигуном «Duratec» Ti -VCT об’ємом
1,6 літра (77кВт) і 5 -швидкісною коробкою передач має
наступні показники споживання палива :
• 8,0-8,1 л . на 100 км . (міський цикл)
• 4,7-4,8 л . на 100 км. (приміський цикл)
• 5,9-6,0 л . на 100 км. (змішаний цикл)

* більше новин читайте на сайті www.bosch-auto.com.ua

Електричні та гібридні автомобілі – це наріжний камінь екологічного руху. Щоб такі транспортні засоби стали звичайним
явищем,
необхідні
високопродуктивні, безпечні
та надійні батареї. У свою чергу, щоб домогтися такого результату, вчені планують розробити інтелектуальне управління АКБ.
Індивідуальне
управління
кожною клітинкою батареї
Мета проекту IntLilon – розробка інтелектуальних техно-

логій передачі даних спеціально для літій-іонних акумуляторів.
У
центрі
уваги
дослідників перебувають інноваційні системи комунікації, здатні ефективно моніторити стан і управляти кожною
з 100 осередків акумулятора.
Очікується, що в майбутньому
такий підхід дозволить передавати значну інформацію на
центральний блок управління.
Таким чином, виключаються
витрати
и на
а дорогу
дорогу спеціальну
проводку,
дку, як
яка
а заст
з
застоастосовується
ься
ся у
всіх суучасних
батаре-ях.

Все, що потрібно вашому автомобілю

«Вчасно підготовлений автомобіль знижує ризик аварійних
ситуацій на дорозі», – нагадують механіки мережі Bosch Service
Уявіть, що одного дня у Вашому авто виявляться одразу всі накопичені недоліки: пошкоджене лакофарбове
покриття, відколи на склі, подерті бампери тощо.
Щоб уникнути неочікуваних неприємностей та отримувати справжнє задоволення від безпечних подорожей влітку,
експерти мережі СТО Бош Сервіс радять зробити комплексну підготовку авто до літнього періоду.

Перелік авторизованих станцій Бош Авто Сервіс в Україні
АРК
Алушта
Автосервіс
вул. Леніна, 123-а
(06560) 3-42-24

Джанкой
Авалон
вул.Московська,100б
(06564) 4-10-96

Євпаторія
Стандарт Сервіс
вул.Чапаєва, 4а
(06569) 2-96-20

Керч

Дніпропетровськ
Дніпро-Трейд
вул. Вишнева, 51
(067) 639-23-04

Дніпропетровськ
Юма
узвіз Тольятті,2
(056) 726-66-03

Кривий Ріг

Лідер
вул. Каховська,77
(0564) 26-14-32

Донецька обл.
Донецьк

Київська обл.
Біла Церква

Автотехніка
вул. Київська, 50
(04563) 5-33-53

Бориспіль

Сидорський
вул.Сосюри, 2 а
(097) 952-28-82

Глеваха

Е95
вул. Вокзальна, 11
(0962) 00-00-74

Київ

Автоцентр
вул. Маршала Єременко 11
(06561) 5-66-01

АлМар
вул.Куйбишева, 216 а,
(062) 389-19-34

Аверс-Центр
вул. Вербицького, 1
(044) 564-60-02

Севастополь

Донецьк

Київ

Престиж-Авто
вул. Руднєва, 35-Г
(0692) 555-700

Драйв
пр. Миру, 46 а
(062) 386 90 52

Автолайф Центр
вул. Крайня, 1
(044) 206-26-26

Севастополь

Маріуполь

Київ

Автозвук
Олімп Авто
вул. Макова/Адмірала Грейга, 3/4 вул. Червонофлотська, 127 А
(050) 07279 99
(0692) 45-48-48

Інтерциклон
вул. Здолбунівська, 3
(044) 291-21-31

Одеська обл.
Ізмаїл
Ізмаїл
2-й провулок
Станіславського, 6
(098) 067-26-84

Одеса
Авто-Європа
вул. Отамана Чепіги 112а
(048) 741-18-01

Одеса
Автохол
вул. Грушевського, 15-А
(0482) 333-304

Одеса
Берліна Авто
вул. Люстдорфська дор. 55
(0482) 334-000

Одеса
Малиновський
вул. Стовбова, 15Г
(048) 709-12-55

Полтавська обл.
Кременчук

Київ

Автосервіс
пр-т Перемоги, 211-а
(0652) 27-63-97

Автосервісінвест
пр-т. Ільїча, 153
(0629) 56-08-83

Ялта, Виноградне

Житомирська обл.
Бердичів

Київ

Автолідер
вул. Гоголя, 3
(05355) 5-26-97

Київ

Рівненська обл.
Рівне

Росси-Ялта
вул.Красина, 1Б
(0654) 26-18-88

Вінницька обл.
Вінниця
Музика
вул.Тарногродського, 46
(063) 103-99-77

Гайсин
Автостиль
вул. 1-го травня, 133
(0433) 42-69-17

Калинівка
Автодром
вул. Леніна, 67
(04333) 4-00-99

Козятин
Колесо
вул. Довженка, 22Д
(0434) 22-00-48

Хмільник
Автоцентр Сигнал
вул. Столярчука, 15
(04338) 27-027

Волинська обл.
Нововолинськ
Формула
вул.Шахтарська 27б
(03344) 3-24-78

с.Струмівка, Луцьк
ПітСтоп
вул. Рівненська, 20
(03332) 28-00-37

Дніпропетровська обл.
Дніпропетровськ

Нове Тисячоліття
вул.Паризької Комуни, 96
(04143) 2-12-49

Житомир

Автодом
пров. 2 Іподромний 1-А,
(0412) 361-213

Закарпатська обл.
Мукачево
Аквілон-Мукачево
вул. Лінтура, 2
(03131) 5-13-02

Тячів

Рішко
вул. Леонтовича, 105а
(03134) 3-88-33

Хуст

Автокомплекс Старт
вул. Франка, 175
(03142) 5-50-05

Запорізька обл.
Запоріжжя

Авто Лайф
вул. 40 Річчя Перемоги, 2
(061) 769-49-94

Запоріжжя

СТО Універсальна
вул. Хортицьке шосе, 3
(061) 222-16-22

Івано-Франківська обл.
Івано-Франківськ
Команда
вул. Василя Симоненка, 23
(0342) 77-13-77

Косів

Автосервісгруп
вул. Передова 671
(056) 720-20-48

ВБ Авто
вул. Дружби, 15
(03478) 2-49-69

Дніпропетровськ

Надвірна

АІС-Дніпропетровськ
вул. Берегова, 208
(0562) 32-50-50

Андрієвич
вул. Соборна, 120
(03475) 2-03-64

ІТН
вул Сирецька, 43
(044) 464-18-07
Корн-Сервіс
вул. Столичне шосе, 104-а
(044) 251-30-26
Либідь-Авто
Житомирське шосе, 14-й км
(044) 502-99-43

Київ

Шугалевич
вул. Фрунзе, 86
(044) 229-40-05

Кіровоградська обл.
Кіровоград
Автоград
пров. Тракторний, 16
(0522) 345-974

Олександрія

Авто-Перформанс
вул. Енгельса, 10
(05235)777-33

Луганська обл.
Луганськ

Автомобіл
вул. Лутугинська 2г
(0642) 47-70-67

Луганськ

Автосила
30-річчя Перемоги 2М
(050) 475-22-88

Ровеньки

Автоікос
вул. Комуністична, 98
(095) 658-14-08

Львівська обл.
Львів

112 Україна
вул. Ак. Підстригача, 6
(0322) 970-107

Миколаївська обл.
Миколаїв
Італ Авто
вул. Кірова, 157б
(0512) 675-633

ЗНАЙДИ НАЙБЛИЖЧУ СТАНЦІЮ БОШ АВТО СЕРВІС
0 800 500 303 - ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
WWW.BOSCHSERVICE.COM.UA

Технолак
вул. Полтавський Шлях, 79
(057) 754-99-76

Херсонська обл.
Нова Каховка
BEBCO Авто
вул. П.Комуни, 10в
(05549) 7-58-10

Херсон
Автопланета
вул. Залізнична 2-А
(0552) 42-45-16

Цурюпинськ
МТВ Авто
вул. Гвардійська, 124
(095) 831-76-10

Хмельницька обл.
Хмельницький
Лідер Сервіс
пр-т. Миру 103/1
(0382) 78-50-11

Старокостянтинів

Нарс Авто
Арт-Слав Моторс
вул. Грушевського 2/2
проспект 50-річчя Жовтня 1-Г (038) 54-33-075
0536 701-761

Маріуполь

Сімферополь

Харків

Миргород

Вік-Експо
вул. Пухова 85
(0362) 69-00-03

Рівне
Захід Авто
вул.Млинівська 1Б
(0362) 25-00-03

Сумська обл.
Суми
Автолюкс
вул. Кірова, 162
(0542) 60-85-78

Суми
Кульбачний
вул. Привокзальна, 2
(0542) 61-94-39

Тернопільська обл.
Бучач
Роні
вул.Галицька, 153
(0354) 42-69-99

Тернопіль
Астор Авто
вул. Микулинецька, 40
(097) 64-30-745

Чортків
Юрків
вул.Копиченецька, 33
03552 2-14-50

Харківська обл.
Харків
Авто Граф М
вул. Котлова 29
(057) 717-50-02

Харків
Автоком Сервіс
вул. Котлова, 210
(057) 712-91-69

Черкаська обл.
Кам’янка
Кивгила
вул.Леніна, 17б
(04732)6-15-06

Черкаси
Ньютон
вул. Смілянське шосе 130
(0472) 653-931

Чернівецька обл.
Хотин
Олена
вул. Лісова, 2
(03731) 24-141

Чернівці
МЛ Сервіс
вул.Південно-Кільцева, 10-а
0372)541-926

Чернівці, с. Мамаєвці
Мак-Авто
вул. Шевченко, 226,
(03736) 27-705

Чернігівська обл.
Чернігів
Айрон
вул. Бєлова 7
(0462) 671-888

